
POŚWIĘCENIA i PROCESJE 
 

* Z powodu ograniczenia liczby wiernych podczas liturgii, nasza pa-
rafialna świątynia pozostaje otwarta w ciągu dnia, aby każdy mógł wstąpić 
na prywatną modlitwę, lub także indywidualnie poprosić kapłana o posłu-
gę sakramentalną. Przypominamy jednocześnie wszystkim wiernym o po-
trzebie modlitwy prywatnej i rodzinnej w duchu słów Jezusa Chrystusa: 
„gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” 
(Mt 18,20). Ta nadzwyczajna sytuacja niech prowadzi nas ku temu, aby 
nasze rodziny stawały się coraz bardziej domowymi Kościołami. 
 

* W Niedzielę Palmową nie będzie tradycyjnego poświęcenia palm 
oraz uroczystej procesji. Natomiast przyniesione przez wiernych gałązki 
palmowe zostaną pobłogosławione na początku każdej mszy św., tzn. o 
7.00; 9.00; 11.00; 13.00; 15.00 i 16.30. 
 

* Liturgie Świętego Triduum Paschalnego będą odprawiane o go-
dzinie 18.00, przestrzegając ograniczonego uczestnictwa wiernych. 
Wszystkich Parafian zachęcamy i prosimy, aby w te szczególne dni łączyć 
się duchowo z duszpasterzami celebrującymi w świątyni parafialnej, a 
także zorganizować rodzinną celebrację w swoich domach (wg schematu 
zamieszczonego w Informatorze Parafialnym i na stronie internetowej). 
 

DLA BEZPIECZEŃSTWA 
PROSIMY ZACHOWAĆ  WYMÓG PIĘCIU OSÓB W KOŚCIELE 

 

* Zachęcamy do indywidualnej adoracji podczas Triduum Sa-
crum. Mamy nadzieję, że będzie możliwość ciągłej adoracji. Natomiast 
poza liturgią można także poprosić o udzielenie Komunii Świętej, a w 
nagłych przypadkach zagrożenia życia prosić o sakramenty dla chorych. 
 

* W Wielką Sobotę nie będzie tradycyjnego i uroczystego święcenia 
pokarmów na stół wielkanocny. Każdą rodzinę zachęcamy do wspólnej 
modlitwy przy stole wielkanocnym, przed spożyciem uroczystego posił-
ku, który niech pobłogosławi Głowy Rodziny. 
 

* Radość Poranka Zmartwychwstania ogłosi uroczyste bicie 
dzwonów kościelnych o godz. 6.00, chociaż nie będzie pewnie możli-
wości przejść w Procesji Rezurekcyjnej. Niech to nie zmąci jednak poko-
ju w naszych sercach, a pragnienie przyjęcia Żywego Chrystusa w Eu-
charystii niech rozpiera nasze dusze świętym oczekiwaniem. 
 

RADOŚĆ PORANKA ZMARTWYCHWSTANIA ŚWIĘTUJMY  
UROCZYŚCIE W CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZINACH 


